
זמןפצצת

חנתה
חיותשיבוטובאיכותם,המחקריםבכמותהסטודנטים,במספרגידול

בדרךאיראןותרופותלווייניםמכוניות,רובוטים,שלופיתוחים

הישראליתהאקדמיהבעודמדעית־טכנולוגיתמעצמהלהיות

מדעירנסנסהאחרונותבשניםחווההמוסלמיהעולםמדשדשת,

ישראלעלבעתידלאייםשעשוי

קדימהדוהרהאיראניהמחקר

שקטותןתהפכות

אמונה"אנשיהםביותרהטובים"האקדמאיםבטהרן.באוניברסיטהסטודנטיות

פועלותבאיראן

אוניברסיטאות,20

אוניברסיטתבהן

שמציעהטהרן,

111מ-יותר

ראשוניםתארים

ותוכניות56ו-

המוטודוקטורט.

להפסיק"לאשלה:

לרגע"ללמוד

דנליאור דנליאורמאת

רגעחיהזח

אישםמרגש.

בסו^

היתהשבהןשנים60ה-

גאווהמלאתממילאישראל

arerחמדברחולותעל

אוניברסיטהשבעבארבפאתי

הפיתוח״התקדמותחדשח.

בלמעלמרקיעהבנגבהאקדמי

התעשייהפיתוהההערכות.

עשוייםכאןהגבוהוהחיכוך

העיקרייםהדרךמסימנילהיות

שלנוהדרומיהחבלבפיתוה

בעיתוןככתבהבא",בעשור

חודשיים1969ב-"דבר״

למבכההפיכהאבןהכחתלפכי

האוכיברסיטה.

אבןהיתהזאתלמעשה,

שהונחההאחרונההפינה

מחקרית.לאוניברסיטהבישראל

המחקרשנים.42חלפומאז

נהפכואמנםבישראלוהמדע

עדומשמשיםבעולםמובילים

ממקורותאחדדקלאהיום

בעיקראלאהבודדיםהגאווה

אסטרטגיונכסצמיחהמנוע

בעשוראךהמדינה,של

המחקרמעמדם.נשחקהאחרון

לאחור,ונסוגקפאבישראל

שהנתוניםמכיווןהערכות,ולפי

אתרקמשקפיםהנוכחיים

עודהמדרוןהעברהישגי

שעברה,בשנהרקלפנינו.

אתליישםהמרינההחלהלמשל,

להשכלההרב־שנתיתהתוכנית

תקציבתוספתבאמצעותגבוהה,

שתינתןשקלמיליארד5.7של

הקרובות.בשנים

רחוקיםבהולותבינתיים,

לחוףישראל,לגבולותמחוץ

מרכזיהוקמוהפרסי,המפרץ

בהשקעותחדשיםופיתוחמחקר

בחינוךלהשקיע״ישענק.

ושגשוגהתפתחותלקדםכרי

מדינותמנהיגיגורסיםכלכלי",

למשל,בקטאר,המפרץ.

הטבעי״המשאבכימסבירים

שלנוהאומהשלביותרהיקר

באתרנכתבאנשיה",הוא

קטאר,קרןשלהאינטרנט

ובהשכלהבחינוךהמשקיעה

הזההמשפטאםבמדינה.גבוהה

עשרותבזכותזהמוכר,נשמע

ורוחאקדמיהאנשימנהיגים,

שובעליושחזרוישראלים

המדינה,הקמתמאזושובושוב

לאאחדאףלאחרונהעדאך

חברתנתונילפילהם:הקשיב

עלהאחראיתרויטרס,תומסון

הגדולהמדעיהמידעמאגר

מאזשחלףבזמןusdמסוגו

ברמתירדהישראל80ה-שנות

השנימהמקוםבכלכלההמחקר

ובמדעיהרביעי,למקוםבעולם

השלישימהמקוםהמחשב

בכימיה;גםוכךלרביעי,

מהמקוםישראלירדהבפיסיקה

החברהובמדעילשביעי,הרביעי

14ל-השישימהמקוםירדה

ירדההישראליהמחקרהשפעת

למקוםבעולםהעשירימהמקום

כיום.13ה-

הפנימושלאמהאת

במדינותבחוםאימצובישראל,

בשניםשהתרכזוהמפרץ,

מחקרמוסרותבהקמתהאחרונות

מיליארדיעשרותשלבהשקעה

שלחדשמחקרפיעלדולרים.

המחקרבטכניון,נאמןמוסד

באופןהתקדםהמפרץבמדינות

התחומים.ברובומהירמשמעותי

חנכהבאחרונהלמשל,כך

למדעאוניברסיטההסעודיתערב

20שלבהשקעהוטכנולוגיה

הוקמהובקטארדולר,מיליארד

14שלשטחפניעלחינוךעיר

כפרשללשטחהבדומהקמ״ר

שלשלוחותששובהסבא

בעולם,מובילותאוניברסיטאות

וטכנולוגיה.מדעלפארקסמוך

הבאהבשנהייחנךמקוםבקרבת

שלבהשקעהמחקרמרכז

בירתדאבי,באבודולר.מיליארד

הערביות,האמירויותאיחוד

אנרגיותבחקרלהתרכזהחליטו

עםפעולהבשיתוףמתחדשות

אמריקאיותאוניברסיטאות

מובילות.

ביותרהבולטתהמדינהאך

בתחוםהמוסלמיבעולםכיום

שבניגודאיראןהיאהחינוך

חשיבותייחסהתמידלשכנותיה

האחרונות,בשניםאבללהשכלה,

צמחמהמערב,הסנקציותבצל

שמתרכזמתקדםמדעיעולםבה

וטכנולוגיה.במרע

בעשוראירעו״בישראל

התפתחויותכמההאחרון

חוסנהאתהמסכנותמדאיגות,

כךהאקדמי־מדעי־טכנולוגי״

אוריפרופ׳שכתבודו״חלפי

ויאירגץדפנהד״רקירש,

בטכניון.נאמןממוסדאבן־זוהר

בתקציביםמתמשכים״קיצוצים

להקטנתהביאוממשלתיים

האקדמי,הסגלחברימספר

שלהםהממוצעבגיללעלייה

מדעניםשללחו״לולהגירה

שם".בעליומדעניםצעירים

לאהאחרונות,השנים״בעשר

בישראל,במדעהשקיעושלארק

ביטוילידיבאוזהקיצצו,אלא

קירש.פרופ׳טועןבתוצאות״,

כיוםרואיםשאנחנו״המסקנות

שביצענוההשקעותשלתוצרהן

שלהתהליכיםשנה.51-02לפני

במלואיורגשוהאחרונותהשנים

שנים,כמהבעודרקחריפותם

שלהמאמציםתוצאותגםוכך

האיראנים".

וטורקיה"איראן

הפער״אתצימצמו

הפרסומיםהיקףמבחינת

שנישלפניישראל,המדעיים

במזרחזהבתחוםהובילהעשורים

מאמריםאלפיעםהתיכון,

אתאיבדהשנה,מדיאקדמיים

בחלקאיראןלטובתמקומה

וביתרמהתחומים,משמעותי

באופןהפערהצטמצםהנושאים

המדעבתחומיבעיקרמשמעותי,

והטכנולוגיה.

סיינסשלרו״חפיעל

קנדית,מחקרחברתמטריקס,

עשורתוךאותנומשיגים

לפרסוםציטוטיםממוצעיההנדסהבתחוםהמדעייםהפרסומיםמספרהתחומיםבכללשנההמדעייםהפרסומיםמספר

עמוד 1



שלהמחקריתהפעילותהיקף

גבוהשנתיבקצבצומחאיראן

העולםמדינותמנשאי11פי

איראןבעולם.המהירהקצב

המובילותהמדינותהןוטורקיה

בשניהתיכון:במזרחבמחקר

רקלאהןהאחרוניםהעשורים

אלאמשמעותי,באופןהתקדמו

מישראלהפעראתצימצמוגם

המגמהואםמשמעותית,בצורה

אותולסגורצפויותהןתימשך

שנים.כמהבתוך

בעשרחלוובטורקיה״באיראן

שאנישינוייםהאחרונותהשנים

היהבישראלמישהואםיורעלא

קירש,פרופ'אומרלהם״,מודע

הוועדהיו״רסגןבעברששימש

המועצהשלותקצובלתכנון

לידיבא״זהגבוהה.להשכלה

אבלהפעילות,בהיקףביטוי

האיכות״.גםבאהההיקףעם

המזרחמדינותעלהממצאים

חרשיםאיראן,עלבייחודהתיכון,

עלהממצאיםאבלומדאיגים,

בישראלהמחקרהידרדרות

הגבוהה,ההשכלהומערכת

שבכך,הסכנהבדברוהאזהרות

פעםאחרפעםנשמעוכבר

האחרון.בעשור

רויטרס,תומסוןשלח״חלפי

14ב-מרשימההתפתחותקיימת

מלבדהתיכון,במזרחמדינות

אתהכוללותנבדקה,שלאישראל

והרחוקותהקרובותהשכנותכל

סוריה,מצרים,איראן,טורקיה,

כווייתהסעודית,ערבלבנון,

0002-9002ב-האמירויות.ואיחור

במדינותהמחקרתפוקתגדלה

ליותרמאמריםאלף760מ-אלה

מהווההיאוכעתמיליון,61.1מ-

לעומתהעולמית,מהתפוקה%4

עשור.לפנימהתפוקה270

המדעיתהתפוקהלמעשה,

ישראל,כולללאהתיכון,במזרח

מאשריותרמהירבקצבגדלה

בעיקרבעולם;אחרמקוםבכל

ערבבמצרים,באיראן,בטורקיה,

מהוותשיחדוירדןהסעודית

מדינותכלשלמהתפוקה%09

חלבאיכותגםהתיכון.המזרח

המחקראיכותמשמעותישיפור

ובערבבמצריםבמתמטיקה

הממוצעעלעולהכברהסעודית

ההנדסהבחקרוכךהעולמי,

בטורקיה.

רויטרס,תומסוןשלהדו״ח

קירשפרופ׳שלהמחקרכמו

התפתחותאתבחןושותפיו,

התיכוןהמזרחבמדינותהמחקר

הפרסומיםמספרפיעלוהמפרץ

האיכותואתשנה,מריהמדעיים

ציטוטיםמספרפיעלהמדעית

כאשרזאת,למאמר.בממוצע

ציטוטיםשליותררבמספר

הפרמטרהואלמאמרבממוצע

המחקר,השפעתלבחינתהעיקרי

איכותו.עלגםהמצביע

שנבדקו,המחקרתחומיבכל

עלההישראליםהמאמריםמספר

4991-0991בשנים990,63מ-

בשניםמאמריםאלף489,05ל-

%14כ-שלגידול6002-0102

באיראןהחוקריםזאת,לעומת

האחרוןהעשורבסוףהניבו

162,1לעומתמאמרים242,05

4991-0991בשניםבלבדמאמרים

בטורקיה,488,3שלגידול

המקבילהבתקופהפורסמואגב,

מאמרים2000509,68ה-בשנות

90ה-בשנות346,7לעומת

המחקרבתחומיכשמעמיקים

גדלה:הנוחותאיהשונים,

איראןפירסמה6002-0102ב-

מאמריםאלף11כ-הכימיהבתחום

מישראל;יותרמאמרים000,7

025,8איראןפירסמהובהנדסה

בישראל.463,3לעומתמאמרים

לטובתההובלהאתאיבדהישראל

איראןלטובתולעתיםטורקיה

הנדסהבהםנוספים,בתחומים

חשמל,הנדסתביו־רפואית,

כימית.והנדסהמכונותהנדסת

עדייןישראלתוכנהבהנדסת

ובביוכימיהבביולוגיהאךמובילה,

לאבישראלהמאמריםמספר

האחרונות,השנים20ב-השתנה

לעומתבשנה,008,2כ-ונותר

במספר9069,3כ-שלגידול

062,3במצריםבתחוםהמאמרים

9570,1כ-שלוגידולמאמרים(

באיראן.המאמריםבמספר

הפער״הקטנת

דאגה"מעורו־ת

ערובהאינוהמאמריםמספר

בפרמטרגםאךהמחקר,לאיכות

הנבדקואיכותהשפעהשמשקף

ציטוטיםשלממוצעמספרלפי

לטובתאינההמגמהלמאמר

מוסדשלהמחקרלפיישראל.

המחקרימעמדה״למרותנאמן,

בקרבישראלשלהמכובד

במדדיםהמפותחות,המדינות

איראןמסוימיםובתחומים

מעליה״.כברנמצאותוטורקיה

למחקרהציטוטיםממוצע

הבריקהבתקופתעלהישראלי

למאמר,בממוצעציטוטים1.3מ-

חלהכישמראהנתון2.6ל-

שנייםפישלמרשימהעלייה

הישראלי.המחקרבהשפעת

עדייןאמנםהאיראניהמחקר

פחותולפיכךמצוטטפחות

ציטוטים(,6.2)רקמשפיע

הואבאיראןהגידולקצבאבל

והואישראל,מבחינתהמדאיג

בשנותהמצבלעומת2.3פי

שלעלייהחלהבטורקיה90ה-

ההנדסהובתחוםשלושהפי

נמצאגםהטורקיהמחקר

ביןהפעריםאךיותר.משפיע

ישראללביןוטורקיהאיראן

לטובתוהולכיםמצטמצמים

מדעיבתחומיגםהמדינות,שתי

ומתמטיקה.המחשב

חשיבותבעלבנושא״מדובר

פרופ׳אומרראשונה״,ממדרגה

נאמןמוסריו״רתדמור,זאב

״הנתוניםהטכניון.נשיאולשעבר

מוחלטת.בהפתעהאצלנוהתקבלו

יותרלפנישביצענובעבודה

ברורהיהבנושאשנה20מ-

הפרסומיםשהיקףמהתוצאות

מדינותכלעלעולהבישראל

בגללבינתיים,יחד.התיכוןמזרח

מגמהושינוירבותהשקעות

רואיםאנחנואלה,במדינות

המוסלמי,המדעשלרנסנסלפתע

ובטורקיה.באיראןבעיקרשבולט

הפרסומיםבהיקףרקמדוברלא

גםהמאמרים.מספרלפישנמדד

וגדלה.הולכתהאיכות

מדינותשלההשקעות״היקף

אומראדיר״,הואבמדעהמפרץ

שמתרחשתמגמה״זותדמור.

היאהמשמעותעינינו.לנגד

במדינותהמדעשנה20שבעור

יהיההתיכוןבמזרחהמוסלמיות

תימשךהמגמהואםגבוהה,ברמה

המדעיבתחוםעלינותגבוראיראן

ובתוךהזאת,בתקופהוהטכנולוגי

עשויהבההמחקראיכותשנים10

לישראל״.שווהלהיות

מבהירתדמורזאת,למרות

ייתקלועורהאלה״המדינותכי

שלהןוהמצבבעיות,בהרבה

כריהרבהעודדרושפשוט.לא

ברמהמדעיותיכולותלבנות

אתלהןישבדרך.הןאבלגבוהה,

בישראלזאת״.לעשותהנחישות

אומרחיובית,תזוזהישאמנם

מלהיותרחוקהמאמץאךתדמור,

להתחרותשנוכלכרימספק

המדינות.יתרמולבמדע

במרכזיהשוואה,לשם

בישראלשיוקמוהמצוינות

שקלמיליון500כ-משקיעים

שלהמחקרהיקףשנים.לחמש

מסצ׳וסטסהטכנולוגיהמכון

mitמיליון900הואבלבד

בשנה.דולר

ישראלביןהפער״הקטנת

התיכוןהמזרחממדינותחלקלבין

דאגה.מעוררתהמדעייםבתחומים

המדעיהפערעלסמכנותמיד

מבחינהובינם,בינינווהטכנולוגי

וכלכליתטכנולוגיהביטחונית,

תדמור.אומרבעיה״,פהישאז

המחקררע:הכללאאוליאבל

ערבבמדינותהמתפתחהמדעי

טכנולוגיאיוםאמנםמשמעו

ברמהישראלעליותרגדול

לשכוחאסור״אבלהביטחונית,

בהכרחנלוויםהמדעישלמחקר

דחייתרציונליות,פתיחות,

אומרדתית״,וקיצוניותדוגמות

מוסדמנכ״למשה,משהפרופ׳

מאיופוופ׳

"באיראןליטבק:

דתי,שלטוןיש

אלינובניגודאבל

שחברהמביניםהם

ילמדוכולםשבה

לאזהבישיבה

בהמוןהפתרון.

סירסוהםנושאים

האיסלאםאת

המדינה״לצורכי

אימת-יותראקדמיתפעילות■ותר

המחקרהשפעתמידתהמאמריםבתפוקתהגידול

למאמובממוצעציטוטים
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tVהאיראניהטיל ,Ghadr-Fחמינאיעליאייתרלהשלכרזה

כיוםאנחנוואיפההיינואיפה

הגולמי*המחקרשלשוניםבתחומיםישראלשלמקומה

המחשבמדעי

כלכלה

11

חומריםהנדסת

כימיה

מולקולריתביולוגיה

וגנםיקה
,~^

פיסיקה

וביוכימיהביולוגיה

11הנדסה

החברהמת

קליניתרפואה

17U*אקדמי^מאמרציטוטיםממוצעפי

1S1ותוניס:באקדמיה.מצוינותהערכתבנושאמרוקרמתוךקירש,אוריפרום׳מקור:

כוחםעלייתלצראלה,״כלנאמן.

טכנולוגיהואנשימדעניםשל

הצורךוגםהאיסלאמיתבחברה

ואוליהמערב,עםפעולהבשיתוף

ישראל״.עםגםבעתיד

ראשליטבק,מאירפרופ׳

אידאנייםללימודיםהמרכז

לאאביב,תלבאוניברסיטת

התיכון,״במזרחלהסכים:ממהר

הכיהחוגיםהצער,למרבה

הרבההםלישראלעוינים

שהםזהאינטלקטואליים.פעמים

טכנולוגייםבתחומיםמתקדמים

נאוריםשהםאומרלאומדעיים

נשיאאחמדינג׳אד,מחמוריותר.

דוקטורבעצמוהואאיראן,

אתלאיראןישעורכללהנדסה.

הנוכחיים,והאידיאולוגיההמשטר

בחקרמתרכזיםהםכרגעבעיה.זו

תשתיתלהכנתהיתר,ביןשנוער,

וטילים״.גרעינית

מקדמתשאיראן״הנושאים

טועןואטום״,חללבעיקרהם

לכלכלהמומחהנדן,עמוסר״ר

התיכוןהמזרחשלפוליטית

באוניברסיטתדייןממרכז

מפעליםשם״איןאביב.תל

לאינטל״.שבביםשמייצרים

להיותרוצה״אי

טכנולוגית"מעצמה

האיראניותשהחדשותפלאלא

רקישראלים:מעטלאמפתיעות

במדינותהמצבשניםעשרלפני

הנוכחי.מהמצברחוקהיהערב

2002ב-האו״םשפירסםבדו״ח

ערביים,חוקריםידיעלונכתב

הטכנולוגיתההתפתחותכינקבע

ההשכלהוגםאטיתערבבמדינות

אףהרו״ח,לפימפגרים.והמדע

הובילהלאערבממדינתאחת

כמוטכנולוגייםבפיתוחים

מאז.השתנההרבהואולם,ישראל.

באוניברסיטאותפעם״אם

בעיקרלימדוהתיכוןבמזרח

כיוםדת,והרבההרוחמדעי

רחבות״,יותרהרבההאפשרויות

מעודדותערב״מדינותנדן.אומר

מבינותהןכיטכנולוגיחינוך

גבוההיכולתלהןתהיהשכך

האתגריםעםלהתמודדיותר

והעתידיים״.המודרניים

עצמהאתלמצברוצה״איראן

אזורית״,טכנולוגיתכמעצמה

המוןמשקיעים״הםליטבק.אומר

בגורמיםתלוייםלהיותלאכדי

עבורם.לאומיתמשימהזואחרים.

שלממצבלהיחלץרוציםהם

בגללגםבנפט,תלותכלכלת

עליהם,שמופעלותהסנקציות

עצמאות,לתחושתלהגיעורוצים

אתלמצותלהםחשובולכן

שלמהתחושהולהשתחררעצמם

זרים.בכספיוהתלותהנחיתות

ששתבמלחמת״התבוסה

ערבממדינותחלקדחפההימים

ובהשכלה,בטכנולוגיהלהשקיע

עצמהאתמשווהלאאיראןאבל

אתלראותרוצההיאאלינו

הגדולים,שלבליגהעצמה

באיראןאירופה״.מדינותכמו

בהןאוניברסיטאות,20פועלות

הראשונהטהרן,אוניברסיטת

יותרמציעההיאבמרינה.שנוסדה

156ו-ראשוניםתארים51

שלהמוטודוקטורט.תוכניות

יותרלומדיםשבההאוניברסיטה,

ומלמדיםסטודנטיםאלף34מ-

״לאהואסגל,חברי005,1כ-

כפילרגע״,ללמודלהפסיק

שלה.האינטרנטבאתרשנכתב

הבולטותהאוניברסיטאותעם

האוניברסיטהנמנותבאיראן

איראןשלוטכנולוגיהלמדע

ומחלקות,ספרבתי14הכוללת

000,9מ-יותרלומדיםשבהם

שריף,ואוניברסיטתסטודנטים;

שבעורבכךמתגאיםשבה

400רקבהלמדו60ה-שבשנות

יותרבהלומדיםכיוםסטודנטים,

סטודנטים.000,8מ-

רקלאחשובלאיראן

ואקדמית,מדעיתלהתפתח

לעולם.זאתלהראותגםאלא

בעולםמהרזזים"הדברים

באיראן״,והטכנולוגיההמדע

איראניתעמולהבסרטנאמר

באנגליתבאינטרנט.שמופץ

מציגהמושלםבריטיבמבטא

פיתוחיםשללהסרטקריינית

מכוניות,רובוטים,איראניים

תרופותלוויינים,טילים,

גרעיניתטכנולוגיהוכמובן

בסרטוןמדוברלאכאילו

רשתשלבכתבהאלאתעמולה

בינלאומית.חדשות

היתהאיראןהסרט,לפי

בעולםהראשונההמדינה

סגניתחיות.ששיבטההערבי

בינלאומייםליחסיםהנשיא

בסרטמספרתבאיראןמדעיים

עלהשפיעולא״הסנקציותכי

לנוגרמואבלשלנו,הפיתוחים

ולהיותהרגלייםעללעמוד

אתעודהגברנובזכותןעצמאים.

המדעיים״.התהליכים

ידיעלתיקבעהדרך״אם

מאחור״,נשתדךתמידאחרים,

שצולםאחמרינג׳אד,בסרטאומר

המדעיותהוועידותבאחת

האחרונותבשניםשנערכו

הזמןזה״עכשיובמדינה.

עללהחליטאיראנייםלמדענים

הדרך״.עלוגםהמטרה

מוסלמיתמדינההיאאיראן

בה,שולטתשהדתקיצונית

שםלישראל,בניגודאבל

רקלאהקיצונייםהדתיים

ובהשכלה,בלימודיםמשתלבים

האקדמיה,אתמוביליםגםאלא

המדעיהמחקרבחזיתנמצאים

חייהםאורחעלושומרים

מדעיחקרלצדהמוקצן,הדתי

חיים.בעליושיבוטהטבע

מוצגותהתעמולהבסרט

ראשכיסויעםמדעניות

״למרותמחקר.עבודותהמבצעות

המדעניםמאבותשחלקהעובדה

כיוםקיצוניים,דתייםהיו

הםביותרהטוביםהאקדמאים

הקריינית.מספרתאמונה״,אנשי

איראן,שלהעליוןהרוחניהמנהיג

אומרחמינאי,עליאייתולה

מורללכונןחייבים״אנחנובסרט:

לנועהאיראניתלחברהשיאפשר

ברוררוחני.באופןאבלקדימה,

לכולם,ברורלהיותוחייבלנו,

עםקונפליקטאיןשלרוחניות

פסגותכלאתלכבושנוכלמדע.

הדת״.עלולשמורהמדע

דתי,שלטוןיש״באיראן

מביניםהםאלינובניגודאבל

בישיבהילמדוכולםשבהשחברה

נושאיםבהרבההפתרון.לאזה

בהמוןאבלקיצוני,איסלאםהם

האיסלאםאתסירסוהםנושאים

ליטבק.אומרהמדינה״,לצורכי

״בכלכלותכימוסיףנדן

שניםבמשךסירבוהאיסלאמיות

מערביים,אלמנטיםלאמץרבות

הגדוליםהמכשוליםאחרהיהוזה

כיוםהערבי.בעולםלהתפתחות

הםהזמןשכלרואיםאנחנו

מערביות.טכנולוגיותמאמצים

עקרונייםדתייםחסמיםיותראין

הערביבעולםפיתוחשמונעים

להבדילאיראן,המוסלמי.או

מדינההיתהערב,מדינותמרוב

מפותחתגבוהההשכלהעם

המהפכהשלפניבשניםכבר

״.1979שלהאיסלאמית

ספקאיןזאת,למרות

באיראןהקיצונישהשלטון

ואףאקדמיחופשמאפשרלא

מרציםשלטיהוריםביצע

המהפכהלאחרבאוניברסיטאות

ברחורביםוחוקריםהאיסלאמית,

בעיהלהםישבאיראן״גםלחו״ל.

ליטבק,אומרמוחות״,בריחתשל

לאלמשטראבסורדי״ובאופן

להםמאפשרהואאכפת.כךכל

סטודנטיםהרבהבנוסף,ללכת.

נותריםללמודשסיימובאיראן

תעסוקה״.ללא
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